
Ülevaade Pärnu linnavalitsuse 21. jaanuar 2019 istungist 
 
1. Aukirja andmine 
Vastavalt linnavalituse korraldusele otsustati anda Pärnu linnavalitsuse aukirjad kahele Pärnu Kadri 
Lasteaia töötajale. 

2. Toetuse eraldamine noorsooprojektidele 2019 
Vastavalt linnavalituse korraldusele otsustati eraldada 2019. aasta noorsooprojektidele toetust 
alljärgnevalt: 
 

Taotleja Projekti nimi Eraldatud summa  

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž Pärnu Ööorienteerumine 500 

Paikuse Avatud Noortekeskus 

PaNoKe MTÜ 

Kõrgkvaliteediline 

virtuaalreaalsuslaager PaNoKes 

679 

MTÜ Liikumiskunst Talvelaagrite sari Varbad sooja II 1200 

Spordiklubi Raudmees MTÜ Raudmehe talvine treeninglaager 250 

MTÜ Forwardspace Forwardspace`i poolt Pärnu 

noortele suunatud 

arenguprogrammid 

7500 

Pärnu Vabahariduskeskus SA Emadepäeva muusikakohvik 1250 

MTÜ Raba 5 Läbi spordi eneseteostuseni 1030 

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate 

Ühendus MTÜ 

Pärnumaa koolide 8. – 9. klasside 

mälumäng 

220 

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate 

Ühendus MTÜ 

Pärnu linna kõnevõistlus Kuldsuu 330 

Pärnu Auto-Motoklubi SLIK MTÜ Tehnikahuviliste poiste 

vigursõiduüritused 

420 

MTÜ Jumbo Pärnu Miniteatrite päev 479 

Sütevaka Gümnaasiumi Toetajate 

Ühendus MTÜ 

Sütevaka improturniir 2019 600 

MTÜ Pärnu Kesklinna 

Tennisekeskus 

Noorte Regionaalne Tenniselaager - 

Haapsalu 

500 

MTÜ Pärnu Kesklinna 

Tennisekeskus 

Kevadvaheaja Pere Tennis 400 

MTÜ Moderato Noorte muusikaline kontsert – 

etendus, filmi „The Greatest 

Showmani“ ainetel 

8942 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Aktiivsed vaheajad 2019 700 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Noorte EV 101 2500 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Lastekaitsepäev 2019 600 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Noorte geniaalsed ideed 2019 700 

Selts Raeküla MTÜ Toit ja teenindus kahes keeles 400 

Estbinding OÜ Murdepunkt 800 

MTÜ Pärnu Noorte Vabaajakeskus Audru Playback Show 2019 500 

 Kokku 30 500 

 



3. Spordiprojektide toetuste eraldamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati Pärnu linna 2019. aasta eelarvest spordiprojektide 
toetused. 
 
4. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine  
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati 2019. aasta kultuuriprojektide toetused. 

5. Kultuuriühingule ja avatud kultuurikeskusele antava toetuse arvestuslike määrade kehtestamine 
Otsustati kehtestada 2019. aastaks kultuuriühingule antava toetuse arvestuslikud määrad järgmiselt:  
- kultuuriühingule antava rahalise toetuse arvestuslik pearaha määr 94,00 eurot;  
- kultuuriühingule antava saavutustoetuse arvestuslik määr 506,00 eurot.  
    
Otsustati kehtestada 2019. aastaks avatud kultuurikeskusele antava rahalise 
toetuse  arvestuslikud  määrad aasta kohta järgmiselt:  
- avalikus kasutuses olevate ruumide pindala üks ruutmeeter: 22,00 eurot;  
- üks avaliku teenuse osutamine: 124,00 eurot;  
- personalikulude osaline hüvitamine ühe töötaja kohta: 680,00 eurot.  
 
6. Kultuuriühingutele ja avatud kultuurikeskustele tegevustoetuse eraldamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele eraldati 2019 aastal kultuuriühingute tegevustoetused. 
   
7. Audru osavalla spordivaldkonna parimate tunnustamine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kinnitati Audru osavalla spordivaldkonna parimad. 

8. Nõusoleku andmine tehnorajatiste ehitamiseks ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ 
kasuks  
Otsustati nõustuda Pärnu linnas, Audru alevikus  asuvale munitsipaalomandisse taotletud  maaüksustele 
Rebase kergliiklustee ( pindala 1619 m 2, sihtotstarve transpordimaa) isikliku kasutusõiguse 
seadmisega  Elektrilevi OÜ kasuks ja määrata isikliku kasutusõiguse tingimused alljärgnevalt: 
- isikliku kasutusõiguse/servituudi ala suurus on 192  m2;  
- isikliku kasutusõiguse esemeks on 10 kV elektriõhuliin ja jaotuskilp;  
- isikliku kasutusõiguse tasu – vastavalt AÕS § 1582 lõikele 1 on kinnisasja omanikul õigus nõuda tasu 
käesoleva seaduse § 1581 lõikes 1 sätestatud tehnovõrgu või –rajatise talumise eest; 
- isikliku kasutusõiguse seadmisega kaasnevad kulud, sealhulgas ka volikirja ja lepingu vormistamisega 
seotud kulud tasub õigustatud isik. 

9. Pärnu linnale vara tasuta omandamine ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine 
Otsustati omandada tasuta osaühingult Thessonia OÜ Nurmenuku tn 1,2,3,4,5a,8,10,16 ja Nurmenuku 
tänava T1 kinnistute maa-ala detailplaneeringu alal kinnistud, mis on vajalikud  kinnistutele ehitatavate 
detailplaneeringu kohaste rajatiste  avaliku kasutamise  tagamiseks: 
- detailplaneeringu kohaselt moodustatav tee-ja tänavamaa sihtotstarbega kinnistu, mis on 
detailplaneeringu põhijoonisel  tähistatud Pos 16 suurusega 152 m2   ( moodustatakse olemasolevast 
kinnistust Nurmenuku tn 10, kinnistusraamatu registriosa 2722605); 
- kinnistu Nurmenuku tänav T1 ( kinnistusraamatu registriosa nr 2723205, katastritunnus 
62516:064:0064, sihtotstarve tee-ja tänavamaa, suurus 9947 m2 ); 
- kinnistu Nurmenuku tn 2 ( kinnistusraamatu registriosa nr 2722005, katastritunnus 62516:064:0051, 
sihtotstarve üldkasutatavmaa, suurus 1173 m2 ). 

10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 
Otsustati anda nõusolek osaühingule Pärnu Krematoorium Pärnus Paide mnt 2a asuvat kinnistut 
koormava hoonestusõiguse 7/10 suuruse kaasomandiosa koormamiseks täiendavalt hüpoteegiga 
summas 308 100 eurot Luminor Bank AS kasuks. 



 
11. Koha-aadresside muutmine 
Otsustati muuta Pärnu linnas:  
- Kastna külas asuva Väike Roopark (katastritunnus 82602:003:0152; kinnistu registriosa nr 2894106) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kastna küla, Roopargi; 
- Kastna külas asuva Kastna Mõisa Roopark (katastritunnus 82602:003:0153; kinnistu registriosa nr 
2894206) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kastna küla, Mõisa-
Roopargi; 
- Kiraste külas asuva Karli-Jaani Talu (katastritunnus 82601:001:0046; kinnistu registriosa nr 2542006) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kiraste küla, Karli; 
- Lao külas asuva Lao kalatehas (katastritunnus 82603:003:0273; kinnistu registriosa nr 3123406) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lao küla, Kalatehase; 
- Lao külas asuva Lao kalatehase juurdelõige (katastritunnus 82603:003:0261; kinnistu registriosa nr 
4234706) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Lao küla, Kalatehase 
juurdelõige; 
- Kabriste külas asuva Niiduranna tee 11 (katastritunnus 15905:004:0886; kinnistu registriosa nr 
3090806) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kabriste küla, Niiduranna 
tee 1a; 
- Ermistu külas asuva Metsamärdi Pedaka (katastritunnus 82602:002:0107; kinnistu registriosa nr 
2539506) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Ermistu küla, Metsamärdi-
Pedaka; 
- Ermistu külas asuva Ermistu Sigala (katastritunnus 82602:002:0234; kinnistu registriosa nr 3483706) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Ermistu küla, Küüni; 
- Kastna külas asuva Kastna Elamu (katastritunnus 82602:003:0193; kinnistu registriosa nr 3702006-
3702706) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kastna küla, Uuemaja; 
- Kiraste külas asuva Kiraste Põllu (katastritunnus 82601:001:0090; kinnistu registriosa nr 3386806) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kiraste küla, Põllu; 
- Lõuka külas asuva Pärnu Teedevalitsuse Tõstamaa piirkonna soolahoidla (katastritunnus 
82602:005:0274; kinnistu registriosa nr 1506506) kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-
aadressiks Pärnu linn, Lõuka küla, Soolahoidla; 
- Kastna külas asuva Kastna Poe (katastritunnus 82602:003:0030; kinnistu registriosa nr 1697206) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kastna küla, Poe; 
- Kastna külas asuva Kastna Poe (katastritunnus 82602:003:0031; kinnistu registriosa nr 1697206) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kastna küla, Poemetsa; 
- Marksa külas asuva Liu Puhkebaasi (katastritunnus 15906:001:0010; kinnistu registriosa nr 2736706) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Marksa küla, Puhkebaasi; 
- Kavaru külas asuva Januse II (katastritunnus 82603:004:0229; kinnistu registriosa nr 765106) kinnistu 
koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kavaru küla, Janusemetsa; 
- Kõpu külas asuva Aavanuki I (katastritunnus 82603:004:0222; kinnistu registriosa nr 579006) kinnistu 
koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Kõpu küla, Uue-Aavanuki; 
- Ermistu külas asuva Supelrand (katastritunnus 82602:002:0049; kinnistu registriosa nr 1851006) 
kinnistu koha-aadress ja määrata uueks koha-aadressiks Pärnu linn, Ermistu küla, Supelranna. 
 
12. Maamaksuvabastuse määramine 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele otsustati vabastada 2019. a maamaksust represseeritud või 
represseerituga võrdsustatud isikud ühe elamumaa sihtotstarbega maatüki või maatulundusmaa 
sihtotstarbega maatüki õuemaa kõlviku osas tervikuna või osas, millele ei kohaldu maamaksuseaduse § 
11 lg 1, 2 või 3. 
 
13.-16. Maamaksuvabastuse määramisest keeldumine 
Otsustati mitte määrata isikutele 2019. aastaks täiendavat maamaksuvabastust. 



17. Kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine  
Otsustati vastu võtta Pärnu linn, Lõuna tn 18b kinnistu detailplaneering. 

18. Toetuste ja preemiate maksmise kord  
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada toetuste ja preemiate maksmise kord. 

19. Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi 
määramise kord 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, 
õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord. 

20. Pärnu Linnavolikogu 06.09.2018 määruse nr 37 “Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu Pärnu Linnavolikogu 6. septembri 2018 määruses nr 37 
“Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine. 
 
21. Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja 
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine. 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu algatada Pärnu linnas Vana-Savi tn 5 ja Liblika tn 20 kinnistute 
detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine, sest detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei oma keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes olulist keskkonnamõju. 
 
22. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu 
linna põhimäärus“ muutmine„ eelnõule 
Anti arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna 
põhimäärus“ muutmine„ eelnõule. 
 
23. Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku 
maksumuse kinnitamine 
Otsustati kinnitada Pärnu linna erahuvikoolide toetuse arvestuslik maksumus kalendriaastaks õppuri 
kohta üle-eelmise aasta baasmäärast perioodiks 1. jaanuarist 31. augustini 2019 järgmiselt: 
- 1-3 õppetundi nädalas                               6% 
- 4-5 õppetundi nädalas                               9% 
- 6-9 õppetundi nädalas                               12% 
- 10 ja rohkem õppetundi nädalas           15% 
 
Kinnitati Pärnu linna erahuvikoolide toetuse arvestuslik maksumus kalendriaastaks õppuri kohta üle-
eelmise aasta baasmäärast alates 1. septembrist 2019 järgmiselt: 
- 1-3 õppetundi nädalas                               8% 
- 4-5 õppetundi nädalas                               12% 
- 6-9 õppetundi nädalas                               16% 
- 10 ja rohkem õppetundi nädalas           20% 
 
Kinnitati Pärnu linna erakutseõppeasutuse toetuse arvestuslik maksumus kalendriaastaks õppuri kohta 
üle-eelmise aasta baasmäärast alates 1. septembrist 2019 järgmiselt: 
- 40 õppetundi nädalas või 60 eesti kutsehariduse ainepunkti                   20% 
 
24. Munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele kehtestati 01. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 Pärnu 
Linnavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja 
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta kuus. 



25. Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend 
Linnavolikogu istungile suunati eelnõu kehtestada Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate 
palgajuhend. 
 
26. Välislähetus 
Vastavalt linnavalitsuse korraldusele lähetati linnapea Romek Kosenkranius ajavahemikul 29. -30. 
jaanuar 2019 Lahtisse, Soome Vabariiki, et osaleda CPMR Baltic Sea Commissioni täitevkomitee 
koosolekul. 
 
 


